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Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Snížení energetické náročnosti budov – Úspory energie VI 

11/20 – 06/21 
Na co lze podporu čerpat 

 zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní 
 instalace vzduchotechniky 
 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla 
 modernizace systémů měření a regulace 
 modernizace osvětlení 

 instalace některých typů obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu 
podniku 

 výměna strojů a technologií za energeticky méně náročné 

Výše dotace 

 Max. výše dotace je 400 mil. Kč. 

 Míra dotace je 50 % z celkových nákladů pro malé podniky, 40 % pro střední a 30 
% pro velké podniky. 

Důležité informace 

• Předmětem projektu mohou být výrobní objekty, kancelářské budovy, hotely, 
obchodní prostory apod. 

• 40 % podlahové plochy nemovitosti mohou tvořit nezpůsobilé aktivity například 
zde mohou být byty 

• Objekt může být po rekonstrukci pronajímán. 
• Nelze revitalizovat staré, zchátralé a dlouhodobě nevyužívané objekty (u nichž 

nelze doložit 
konečnou spotřebu energie za posledních 5 let). 
 

Příklad projektu 

Malá firma (50 zaměstnanců) se rozhodla pro rekonstrukci pro energeticky úsporná 
opatření na vlastní výrobní hale. Projekt se zaměřil na kompletní opláštění budovy, 
výměnu oken a také na výměnu systému vytápění a rozvodů vytápění. Celkové náklady 
dosáhly 5 mil. Kč. Jelikož se jednalo o malou firmu, tak byla dotace 50 %. Celková 
získaná dotace tedy byla 2,5 mil. Kč. 

Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Vybudujte si vlastní výzkumné středisko – Potenciál VII 

09/20 – 11/20 
Na co lze získat podporu 
 

• Vybudování a vybavení nových (příp. modernizace stávajících) vývojových 
oddělení firem, prototypových dílen, oddělení konstrukce, laboratoří, zkušeben, 
oddělení kvality apod. 

• Dotace se vztahuje na pořízení nových strojů, HW a zařízení, SW a licencí a 
rekonstrukce/modernizace budov (max. však 40 % rozpočtu projektu). 

 
Jaká je výše dotace 
 

• Min. dotace je 2 mil. Kč, max. dotace je 30 mil. Kč. 
• Míra dotace je 50 % z celkových nákladů pro všechny typy firem. 

 
Důležité informace 

 
• Dotaci mohou žádat podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu. 
• Dotaci mohou žádat malé a střední podniky. Velké podniky v případě, že jejich 

projekt má pozitivní vliv na životní prostředí, nebo pokud na projektu spolupracují 
s malým či středním podnikem. 

 

Příklad projektu 
 
Výrobce technologií pro různá průmyslová odvětví plánuje rozšíření svého vývojového 
oddělení. Součástí projektu je vybavení pracoviště výzkumu a vývoje moderními stroji 
(měřící záření, digitální teploměry, vodní hospodářství do laboratoře, speciální software 
pro simulaci a software pro podporu návrhu elektro, server, pracovní stanice, 3D tiskárna 
atd.) a částečná rekonstrukce současných prostor. Celkové způsobilé náklady projektu 
dosáhly cca 8 milionů Kč, výše dotace pak 4 mil. Kč. 
 
 

Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Dotace na inovace ve výrobě – Inovace VIII  

10/20 – 01/21 
 

Na co lze získat podporu 
 

• Projekty zaměřené na modernizaci výrobních zařízení s cílem vyrábět nové nebo 
inovované výrobky s vyšší přidanou hodnotou. 

• Dotované jsou následující výdaje: 
 pořízení strojů a zařízení (CNC stroje, výrobní linky, jednoúčelové stroje atd.) 
 pořízení HW a SW pro inovovaný výrobní proces 
 stavební náklady (max. 20 % rozpočtu) 
 projektová dokumentace stavby, patenty, licence, certifikace atd. 

 
Jaká je výše dotace 
 

• Max. dotace je 40 mil. Kč. 

• Míra dotace je 45 % z celkových nákladů pro malý podnik, 35 % pro střední 
podnik a 25 % pro velký podnik. 
 

Důležité informace 
 

• Dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky působící ve zpracovatelském 

průmyslu a IT oborech. 
• Projekt musí vycházet z již úspěšně ukončeného vývoje, který je žadatel schopný 

prokázat prostřednictvím fotografií, měření, technických nákresů atd. 
 
Příklad projektu 
 
Český výrobce plastových okenních profilů vyvinul nový profilový systém, 
charakteristický významně lepšími tepelně technickými parametry. Další důležitou 
inovovanou vlastností nových profilů je možnost využití nanoporezní izolace s velmi 
nízkým součinitelem tepelné vodivosti. K zahájení výroby nového systému potřebuje 
výrobce pořídit nové technologie: extruder s gravimetrickým dávkováním, kalibrační stůl, 
odtahovací a řezací jednotku, balicí linku. Celkový rozpočet je 38 mil. Kč. Žadatel je 
střední podnik, dotace je tak 13,3 mil. Kč.  
 

Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dotace na mzdy pracovníků ve výzkumu a vývoj – Aplikace 

VIII  

09/20 – 12/20 
Na co lze získat podporu 
 

• Podpora realizace projektů firemního průmyslového výzkumu a vývoje 
 Výstupem vývoje musí být např. prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, 

software, užitný nebo průmyslový vzor. 
 Podporovány jsou provozní výdaje spojené s vlastní vývojovou činností, tedy: 

mzdy vč. povinných odvodů, materiál, náklady na služby poradců, smluvní 
výzkum, licence, pořízení technologií ve formě odpisů po dobu realizace 

 
Jaká je výše dotace 
 

• Dotace je ve výši max. 40 mil. Kč. 
• Míra dotace se odvíjí od velikosti žadatele a typu výzkumné aktivity. Běžně 

dosahuje 50-70 % z celkových nákladů pro malý podnik, 40-60 % pro střední 
podnik a 30-50 % pro velký podnik. 

 
Příklad projektu 

 
Český výrobce průmyslových filtrů vyvíjí nový typ filtrační jednotky, jež by mohla 
konkurovat západním výrobcům, kteří mají v současné době technologický náskok. Nový 
typ filtrační jednotky bude obsahovat filtrační médium potažené nanovlákennou vrstvou 
umožňující efektivněji zachytit i tzv. mikronové částice, tedy části mající negativní vliv na 
lidské zdraví. Za účelem efektivních testů a dodání know-how jsou do projektu zapojeny 
další dva subjekty, prvním je významná česká společnost vyrábějící materiály z 
nanovláken, druhým subjektem je ČVUT, které se do projektu zapojí při testech a při 
konzultacích z hlediska konstrukčního sestavení filtrační jednotky. Doba řešení projektu 
je 2 roky. Celkové náklady jsou přes 15 mil. Kč. Jedná se o experimentální vývoj, dotace 

dosahuje 9 mil. Kč (střední podnik).  

 

Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Technologie průmysl 4.0 – Výzva XIII 

01/21 – 04/21 

Na co lze získat podporu 

 podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti 
digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a 
vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi 
informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly 
integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení 
výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele 
nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a 
implementovat v rámci realizace předkládaného projektu  

 
Jaká je výše dotace 

 

 míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých 

výdajů u středních podniků 

 dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč 

Důležité informace 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha 

 počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost 

(aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo 

odstoupená); výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy 

 žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude 

projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit 

 projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu 

 

Příklad projektu 
 

Příkladem úspěšné realizace projektu Průmysl 4.0 je v jihlavském závodě projekt bezpilotních vozíků v 

oblasti logistiky. Vzhledem k očekávanému dokončení digitalizace logistických toků se firma již v roce 

2015 rozhodla zavést projekty týkající se fyzické automatizace a nasazení bezpilotních vozíků při 

zásobování výrobní linky. 

Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

ICT a sdílené služby - Digitální podnik – Výzva VI 

12/20 – 03/21 

Na co lze získat podporu 

 Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT 

přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb 

expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných 

procesů). 

Jaká je výše dotace 
 

 dotace 1mil. – 50mil. Kč 

 max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV 

Důležité informace 
 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy 

 shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České 

republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu 

 počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost 

Příklad projektu 
 

Cílem podpořeného projektu bylo vyvinout obecně použitelné programové vybavení pro řízení strojů 

a procesů, měření a sběry dat.  V rámci inovace systému byl proveden vývoj nové verze běhového 

systému (run-time) a jeho komponent, který je obohacen o moderní prvky. 

Základní funkční princip spočívá ve výkonném a stabilním běhovém systému, který poskytuje 

potřebné funkcionality a prostředí pro běh uživatelské aplikace. Runtime umožňuje paralelní běh 

uživatelské aplikace, a to jako distribuované programové vybavení spuštěné současně ve více 

samostatných procesorech. Funkcionality poskytované běhovým systémem splňují požadavky na 

stabilitu, účelnost a jednoduché použití. Díky tomu se vývojář může plně soustředit pouze na řešení 

zadané úlohy bez nutnosti vytváření pomocných modulů a funkčních celků. Běhový systém umožňuje 

distribuci funkcionalit v rámci jedné aplikace na samostatné procesory, které podle potřeby mohou 

pracovat na různých platformách, ale vzájemně spolupracovat a tak umožňovat vytvářet nové 

aplikace, budované jako heterogenní multivalentní výpočetní síť. V průběhu řešení projektu vznikly 

programové knihovny, které poskytnou potřebnou množinu funkcí. Součástí projektu bylo také 

vytvoření metodiky na bázi agilních principů, pro snadnou práci s výsledky projektu, při běžné 

inženýrské praxi.  

Pro více informací o jednotlivých dotačních program volejte  

na tel. číslo: 777 610 511, Michal Švagerka 



 
 
 
 
 
 

 

 

COVID SPECIÁL, PODPORY, KOMPENZACE, LEGISLATIVA (stav k 14. 10. 2020) 

      Vláda na svém středeční mimořádném jednání schválila hned několik dotačních 

programů na podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která patří mezi 

nejvíce postižené epidemií koronaviru.  

      COVID – Kultura 

Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele 

a umělecké a odborné technické profese v kultuře je vyhlášena druhá dotační 

výzva s alokací 750 milionů korun. Podpora bude poskytována ve formě dotace ex 

post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které 

vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v 

rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 

do 20. listopadu 2020. Díky tomu mohou pořadatelé dostat až polovinu 

uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent 

uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat 

nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun. 

      Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku jako Antivirus Plus 

Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí 

zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v 

karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v 

důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. 

Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným 

nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových 

nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší 

maximální měsíční hranice na osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 

2020. 

o Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této 

doby měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně 

však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad 

mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude 

trvat až do konce roku. Pozor, u zaměstnanců v karanténě, které rovněž 

pokrývá Antivirus A, nadále zůstává příspěvek státu ve výši 80 %. 

o   Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v 

podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze 

pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce 

října. 

o Antivirus C spočíval v zákonném odpuštění odvodů na povinné sociální 

pojištění pro malé zaměstnavatele, a to za tři měsíce (červen, červenec, 

srpen). 

https://mandrillapp.com/track/click/30829116/www.komora.cz?p=eyJzIjoidlVsNEpQR2RTS0VqMWRUR193RG9zSkRsb2dvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgyOTExNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5rb21vcmEuY3pcXFwvbmV3c1xcXC9tcHN2LXJlemltLWEtcHJvZ3JhbXUtYW50aXZpcnVzLWJ1ZGUtcHJvZGxvdXplbi1kby1rb25jZS1yb2t1XFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjU4Y2I3YWE4ZTExNTQ4ZDZiNjcwMDZlMzVhYTQ3YWJiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZjJkYTM5MzAxMzQ4NWQ3YmViZTJhOGJjYjVhOWVhOWQyY2FkNTE4NVwiXX0ifQ


 
 
 
 
 
 

 

Dle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí bude vláda jednat o 

úpravách Antiviru B i C v blízké době. 

      Covid – Nájemné: Bude vypsána nová výzva 

Vláda prodlouží a upraví také dotační program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě 

bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného 

budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a 

poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na 

základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování 

služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude 

činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a 

nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele. 

Kdo může žádat o příspěvek ve druhé výzvě programu COVID - NÁJEMNÉ: 

o   Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny 

apod.) 

o   Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky 

o   Kina 

o   Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy 

o   Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. 

tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, 

tréninková zařízení), posilovny a fitness centra 

o   Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové 

bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení 

včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování 

zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb 

o   Zoologické zahrady 

o   Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, 

hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou 

divadel) 

o   Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti 

obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou 

zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo 

vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování. 

      „Sedačkovné“ v programu Covid – Bus 

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné 

autobusové dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí 

na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou 

nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně teď připravilo dotační program, který jim 

má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti 

vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun. 

https://mandrillapp.com/track/click/30829116/www.komora.cz?p=eyJzIjoiT1N5cC00NVhPQ3VCUVpVMW1XWWNONlA4OHNNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgyOTExNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5rb21vcmEuY3pcXFwvbmV3c1xcXC9tcG8tcG9za3l0bmUtcG9kbmlrYXRlbHVtLXByaXNwZXZlay1uYS1uYWpteS12eWhsYXNpLTItdnl6dnUtcHJvZ3JhbXUtY292aWQtbmFqZW1uZVxcXC9cIixcImlkXCI6XCI1OGNiN2FhOGUxMTU0OGQ2YjY3MDA2ZTM1YWE0N2FiYlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImYzYzJiNzlhOGIzZGNkNDk0NTYxMTIxMzg0NDlmNmZiN2I3NTFhOTFcIl19In0


 
 
 
 
 
 

 

      Nový program pro sport: Covid – Sport II 

Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, 

protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O 

dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních 

soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii 

nemohly konat nebo musely být odloženy. 

Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní 

dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na 

provoz.  

Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve 

spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Bližší informace k oblastem podpory se můžete dočíst ZDE. 

      „Generální pardon“ ministryně financí 

Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové 

vydat rozhodnutí, kterým hodlá prominout úrok z prodlení u daně z přidané 

hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce 

roku 2020, a promine zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob splatné 

v prosinci 2020, a všechny letošní zálohy na daň silniční. Ministerstvo rychle 

dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty. 

Zásadní novinkou je, že se prominutí má týkat jen těch podnikatelů, jejichž činnost 

byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Konkrétně podnikatelů, jejichž 

převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní 

zákazy, stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky 

generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem. 

Jedná se o tyto obory: 

o   provozování restauračních zařízení a barů, 

o   provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů 

a diskoték, 

o   pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, 

o   pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a 

smutečních hostin, 

o   provozování cirkusů a varieté, 

o   pořádání poutí a podobných tradičních akcí, 

o   pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, 

o   pořádání veletrhů, 

o   provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, 

wellness zařízení, 

o   provozování zoologických zahrad, 
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o   provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných 

historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 

Detailní informace k tzv. Velkému liberačnímu balíčku ke stávajícím i novým 

liberačním opatřením si můžete přečíst ZDE. 

      Bohužel musíme konstatovat, že na mimořádném jednání vlády nedošlo 

k projednání opatření řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek. Dle 

nových informací bude bod projednán v pondělí 19. října. Stejně tak pevně doufáme, 

že dojde i ke schválení dalších kompenzací pro podnikatele a živnostníky dle naší 

pondělní výzvy vládě. O tom, které návrhy ze strany Hospodářské komory již vláda 

vyslyšela, se můžete dočíst ZDE. 

      Vzhledem k tomu, že mezi naše požadavky mimo jiné patří i obnovení moratoria na 

splácení úvěrů, budeme na dané téma jednat s představiteli státu i Českou bankovní 

asociací. O výsledcích jednání vás budeme samozřejmě informovat. 

      Z hlediska aktuálního vývoje považujeme za racionální návrh Ministerstva kultury 

upravit alokaci uvedenou v usnesení vlády č. 408/2020, a to snížení objemu 110 mil. 

Kč na zajištění regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví na 12 mil. 

Kč a přesun 98 mil. Kč na podporu kinematografie prostřednictvím Státního 

fondu kinematografie. 

      V návaznosti na časté dotazy bychom rádi zpřesnili stanovisko Ministerstva 

zdravotnictví k možnostem interního vzdělávání. Jsou zakázány všechny vzdělávací 

akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele a 

výlučně zaměstnancem též firmy. Místo konání interního vzdělávání není omezeno 

provozovnou zaměstnavatele. Bližší informace ZDE. MŠMT povolilo u 

rekvalifikačních programů akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 176/2009 Sb. nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou za 

dodržení stanovených podmínek. Realizace praktické výuky je zakázána. Zkoušky 

z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikaci nejsou považovány za 

součást vzdělávání, nezahrnují se tedy pod vzdělávací akce a jsou povoleny za 

předpokladu dodržení všech aktuálně zveřejněných opatření a nařízení vlády a 

ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, 

desinfekce rukou). Rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce ČR je nutné řešit 

přímo s příslušným úřadem práce. 

 

Evropská komise dne 13. 10. 2020 zveřejnila čtvrté doplnění svého sdělení z 19. 3. 2020 

„Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření 

koronavirové nákazy COVID-19“ („Dočasný rámec“). 

 

V ČR již byla podle Dočasného rámce uplatněna řada titulů, např. přímé granty do 800 tis. 

euro v případě lázeňských poukazů a v programu COVID nájemné, záruky za úvěry 

v programech COVID I – III, podpora výroby lékařských materiálů nebo podpora výzkumu 

v oblasti COVID-19. 
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Evropská komise čtvrtým doplněním Dočasný rámec rozšířila a prodloužila jeho 

platnost: 

A. Prodloužení platnosti Dočasného rámce: 

Dočasný rámec měl původně platit jen do konce roku 2020. Komise nyní prodloužila platnost 

Dočasného rámce do 30. 6. 2021 a možnost provádět rekapitalizace podniků prodloužila 

do 30. 9. 2021. Komise deklarovala, že případnou potřebu Dočasný rámec znovu prodloužit 

přezkoumá před uplynutím jeho platnosti v červnu 2021. 

B. Nový titul pro poskytování finanční pomoci: 

Dočasný rámec nově (nad rámec existující možnosti grantů do výše 800 tis. euro) umožňuje 

poskytnout peněžní příspěvek ve výši do 3 milionů euro na úhradu fixních nákladů, které 

nepokrývají výnosy podniku. Příspěvek může být poskytnut podnikům, jejichž obrat se proti 

stejnému období roku 2019 snížil nejméně o 30 %. Uhrazeny mohou být fixní náklady nepokryté 

jinými zdroji (pojištěním, jiným typem veřejné podpory a podobně). Uhrazeno může být až 70 % 

nepokrytých nákladů středních a velkých podniků a až 90 % nepokrytých nákladů mikro a 

malých podniků. 


